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OR.II.0022.1.44.2015 

PROTOKÓŁ  NR 46/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 14 października 2015 r.  

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Ryszard Winiarski. 

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane 

quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego do podejmowania uchwał.  

   

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 45/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 6 października 2015 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015. 

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

5. Sprawy różne. 

6. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Starosta poinformował, że zachodzi konieczność rozszerzenia porządku posiedzenia,  

w szczególności o projekty uchwał Rady i Zarządu Powiatu Raciborskiego, które zostaną 

omówione w dalszej części protokołu.  

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – przyjął szczegółowy porządek posiedzenia, 

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Starosta przekazał, że kolejne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 20 października br.  

o godz. 16.00.  
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Ad. 1 

 

Protokół Nr 45/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 6 października  

2015 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 2 

 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan omówiła projekt uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2015 rok. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

235980. 

Inspektor Dominika Budzan przekazała, że po podjęciu w dniu dzisiejszym uchwały Zarządu 

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok w omawianym 

projekcie uchwały Rady zmienią się kwoty ogółem.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 27 października 2015 r.,  

po wprowadzeniu autopoprawki polegającej na zmianie kwot ogółem.  

 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan przedstawiła projekt uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2015 – 2025. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

235982. 

Inspektor Dominika Budzan poinformowała, że po przygotowaniu przedmiotowego projektu 

uchwały otrzymała pismo Kierownika Referatu Inwestycji i Remontów, który zwrócił się  

z prośbą o dokonanie korekty kwot w 2016 r. dot. zadania „Przebudowa ul. Ocickiej  

w Raciborzu”.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2015 – 2025 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  
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w dniu 27 października 2015 r., po wprowadzeniu autopoprawki polegającej na korekcie kwot 

w 2016 r. dot. zadania „Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu”. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

235106. 

Wicestarosta poinformował, że w uzasadnieniu przedmiotowego projektu uchwały 

wyszczególniono zmiany, jakie wprowadzono w regulaminie wynagradzania nauczycieli.  

Ponadto określono, że uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą z dniem 1 września 

2015 r. ponieważ jej zapisy zawierają korzystniejsze uregulowania dla nauczycieli  

od dotychczas obowiązujących.  

Wicestarosta przypomniał, że działając w oparciu o Uchwałę Nr XIX/196/2012 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego  

w Raciborzu lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 

organizacji, Zarząd Powiatu skierował projekt omawianej uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego do konsultacji. Konsultacje prowadzono w formie pisemnego i elektronicznego 

wyrażania opinii w terminie od 16 do 30 września 2015 r. Osobą uprawnioną do kontaktu  

z organizacjami pozarządowymi była Pani Beata Janowicz - inspektor Referatu Edukacji, 

Kultury i Sportu. Żadna z organizacji pozarządowych nie wzięła udziału w konsultacjach. 

Stosownie do zapisu art. 30 ust. 6a Karty Nauczyciela regulamin został uzgodniony  

ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. Procedura uzgodnieniowa  

ze związkami zawodowymi regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych 

składników wynagrodzenia w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych  

przez Powiat Raciborski została dokonana. Czynności uzgodnieniowe były prowadzone  

w trybie art. 19 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych z udziałem władz statutowych 

związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, tj. MOZ NSZZ „Solidarność” 

Pracowników Oświaty w Raciborzu oraz Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa 

Polskiego w Raciborzu. Procedura ta obejmowała spotkanie uzgodnieniowe, które odbyło się 
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w dniu 7 września br. Po zakończonych negocjacjach został sporządzony i podpisany  

przez obie strony ostateczny protokół uzgodnień i rozbieżności. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 27 października 2015 r. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród Starosty Raciborskiego oraz nagród 

dyrektora szkoły/placówki dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, za ich osiągnięcia  

w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

235301. 

Wicestarosta przekazał, że w uzasadnieniu projektu uchwały wyszczególniono zmiany, jakie 

wprowadzono w kryteriach i trybach przyznawania nagród Starosty Raciborskiego  

oraz nagród dyrektora szkoły/placówki dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach  

i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, za ich 

osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.  

Projekt niniejszej uchwały został skierowany do władz statutowych związków zawodowych 

zrzeszających nauczycieli , tj. MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w Raciborzu 

oraz Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Raciborzu, celem 

przedstawienia opinii. Władze statutowe związków zawodowych zrzeszających nauczycieli 

pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały. 

Działając w oparciu o Uchwałę Nr XIX/196/2012 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu  

lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów 

aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, 

Zarząd Powiatu skierował projekt omawianej uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

do konsultacji. Konsultacje prowadzono w formie pisemnego i elektronicznego wyrażania 
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opinii w terminie od 16 do 30 września 2015 r. Osobą uprawnioną do kontaktu  

z organizacjami pozarządowymi była Pani Beata Janowicz - inspektor Referatu Edukacji, 

Kultury i Sportu. Żadna z organizacji pozarządowych nie wzięła udziału w konsultacjach.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród Starosty 

Raciborskiego oraz nagród dyrektora szkoły/placówki dla nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 27 października 2015 r. (po wniesieniu 

drobnych autopoprawek do uzasadnienia). 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi  

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

233391. 

Wicestarosta przekazał, że w stosunku do lat poprzednich do Programu współpracy na 2016 r. 

wprowadzono zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, udzielania 

nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa,  

jak również nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Rozszerzono 

zakres zwrotów zdefiniowanych w słowniczku Programu, przez co uproszczono poszczególne 

jego zapisy. Przeredagowano również paragrafy dotyczące sposobu realizacji Programu  

oraz trybu powoływania i zasad działania komisji konkursowych. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek omówił projekt uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej  

z budżetu powiatu raciborskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych  
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z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest 

realizowanych na terenie powiatu raciborskiego w latach 2016-2020. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

235925. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przekazał, że zgodnie  

z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska rada powiatu  

w drodze uchwały określa zasady udzielania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie 

inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej. Zasady te obejmują  

w szczególności kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania lub finansowania oraz tryb 

postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania. Stosowną uchwałę 

dotyczącą dofinansowania kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem  

i unieszkodliwianiem azbestu na terenie powiatu raciborskiego Rada Powiatu Raciborskiego 

podjęła w 2011 r. 

Z uwagi jednak na kilkuletnie doświadczenie w zakresie udzielania dofinansowania  

na ww. cel stwierdzono, że największym zagrożeniem dla usunięcia azbestu do zakładanego 

2032 r. jest brak odpowiedniego wsparcia finansowego dla posiadaczy tego odpadu.  

Dlatego też w niniejszej uchwale zwiększono wysokość dofinansowania do zadania do kwoty 

2 000,00 zł. Regulamin udzielania dotacji na przedmiotowy cel został również 

zaktualizowany o kwestie prawne związane z ubieganiem się o dotację  

przez przedsiębiorców, a które wynikają ze zmiany unijnych aktów prawnych. 

Doprecyzowana i uaktualniona została również procedura rozpatrywania wniosków. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu 

powiatu raciborskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, 

usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest realizowanych na terenie 

powiatu raciborskiego w latach 2016-2020, po wniesieniu autopoprawki polegającej  

na określeniu wysokości dofinansowania ww. zadania do kwoty 1 500,00 zł.  

Ponadto Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej  

i Rolnictwa zgłosić ww. projekt uchwały Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji  

i Konsumentów.  
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Wicestarosta przypomniał, że Rada Powiatu Raciborskiego w dniu 29 września 2015 r. 

podjęła uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu  

na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

Przy sporządzeniu ww. projektu uchwały kierowano się wyrokiem Naczelnego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2014 r. sygn. akt II OSK 56/14, który 

stwierdził, iż „Powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko 

kierownika (zastępcy kierownika, w przypadku gdy kierownik nie jest lekarzem)  

w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, należy do kompetencji organu 

stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.”. 

Dnia 13 października 2015 r. Radca Prawny tut. Starostwa Michał Gebel otrzymał 

telefoniczną wiadomość, iż Wydział Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Katowicach przekaże w najbliższych dniach Radzie Powiatu Raciborskiego zawiadomienie 

o wszczęciu postępowania nadzorczego dotyczącego stwierdzenia nieważności wspomnianej 

uchwały Rady, gdyż zdaniem Wydziału powołanie komisji konkursowej należy  

do kompetencji organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego. 

Zatem koniecznym jest wyeliminowanie z obrotu prawnego Uchwały Nr XI/105/2015 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 29 września 2015 r. 

Wobec powyższego Wicestarosta przedstawił dodatkowy projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej powołania komisji  

do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

236405. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej powołania komisji  

do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 27 października  

2015 r. 
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Ad. 3 

 

Wicestarosta poinformował, że na podstawie art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  

o systemie oświaty organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie  

do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu 

terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni  

rok szkolny.  

Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z planem pracy Rady Powiatu Raciborskiego  

na rok 2015 zatwierdzonym Uchwałą Nr III/27/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. Referat 

Edukacji, Kultury i Sportu przygotował Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku 

szkolnym 2014/2015.  

Ww. sprawozdanie znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

235870. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował Sprawozdanie z realizacji zadań 

oświatowych w roku szkolnym 2014/2015 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 27 października 2015 r. (po wniesieniu drobnych autopoprawek na str. 11, 32 i 37). 

Jednocześnie Wicestarosta zasygnalizował, że w 2016 r. na sesję, która odbędzie się  

w październiku planowane jest przedstawienie „Polityki oświatowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2017 – 2021”.  

 

Ad. 4 

 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan omówiła projekt uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2015 rok. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

235848. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok, na wniosek referującej dokonał 

przesunięć w planie wydatków (5 867,00 zł) będących w dyspozycji Wydziału Geodezji,  

z przeznaczeniem na umowy zlecenie dot. prac geodezyjnych oraz poprawił drobne błędy 

redakcyjne. 



 

 

9 

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji „Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

233393. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

„Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi  

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zasad, trybu udzielania 

oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu powiatu raciborskiego na dofinansowanie kosztów 

inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów 

zawierających azbest realizowanych na terenie powiatu raciborskiego w latach 2016-2020. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

235929. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania 

dotacji celowej z budżetu powiatu raciborskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji 

związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających 

azbest realizowanych na terenie powiatu raciborskiego w latach 2016-2020, po uwzględnieniu 

autopoprawki, o której mowa w pkt 2 protokołu oraz wniesieniu autopoprawki do § 4, który 

otrzymał brzmienie: „§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Członkowi Zarządu Andrzejowi 

Chroboczkowi.”.  
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Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie odwołania pełnomocnictwa udzielonego Dyrektorowi Zespołu Szkół 

Ekonomicznych w Raciborzu Panu Zenonowi Sochackiemu do wystąpienia z wnioskiem  

o dofinansowanie programu ERASMUS+ w ramach projektu pt. „Nowe doświadczenia 

zawodowe uczniów i nauczycieli w Niemczech i Hiszpanii", a w przypadku uzyskania 

dofinansowania do podpisania umowy i rozliczenia otrzymanego dofinansowania. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

235703. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie odwołania pełnomocnictwa 

udzielonego Dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu Panu Zenonowi 

Sochackiemu do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie programu ERASMUS+  

w ramach projektu pt. „Nowe doświadczenia zawodowe uczniów i nauczycieli w Niemczech  

i Hiszpanii", a w przypadku uzyskania dofinansowania do podpisania umowy i rozliczenia 

otrzymanego dofinansowania. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

nr 1 w Raciborzu Panu Jackowi Kąskowi do realizacji i zakończenia projektu pt. „Nowe 

doświadczenia zawodowe uczniów i nauczycieli w Niemczech i Hiszpanii" w ramach 

programu ERASMUS+. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

235704. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu  

Panu Jackowi Kąskowi do realizacji i zakończenia projektu pt. „Nowe doświadczenia 

zawodowe uczniów i nauczycieli w Niemczech i Hiszpanii" w ramach programu 

ERASMUS+. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 
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Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

odwołania pełnomocnictwa udzielonego Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych  

w Raciborzu Pani Marzenie Czaplińskiej - Mroczek do zawarcia umowy zlecenia  

na prowadzenie zajęć sportowych w ramach Projektu "Animator - Moje boisko - ORLIK 

2012" w 2015 roku. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

235810. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie odwołania pełnomocnictwa 

udzielonego Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu Pani Marzenie 

Czaplińskiej - Mroczek do zawarcia umowy zlecenia na prowadzenie zajęć sportowych  

w ramach Projektu "Animator - Moje boisko - ORLIK 2012" w 2015 roku. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

odwołania pełnomocnictwa udzielonego Dyrektorowi Zespołu Szkół Budowlanych  

i Rzemiosł Różnych w Raciborzu Panu Jackowi Kąskowi do zawarcia umowy zlecenia  

na prowadzenie zajęć sportowych w ramach Projektu "Animator - Moje boisko - ORLIK 

2012" w 2015 roku. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

235808. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie odwołania pełnomocnictwa 

udzielonego Dyrektorowi Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu  

Panu Jackowi Kąskowi do zawarcia umowy zlecenia na prowadzenie zajęć sportowych  

w ramach Projektu "Animator - Moje boisko - ORLIK 2012" w 2015 roku. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1  

w Raciborzu Panu Jackowi Kąskowi do realizacji i kontroli prowadzonych zajęć sportowych  

w ramach projektu "Animator - Moje boisko - ORLIK 2012" w 2015 roku. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

235817. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu  

Panu Jackowi Kąskowi do realizacji i kontroli prowadzonych zajęć sportowych w ramach 

projektu "Animator - Moje boisko - ORLIK 2012" w 2015 roku (po poprawieniu drobnego 

błędu językowego w tytule). 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

 

Obecny w tej części posiedzenia Inspektor w Referacie Gospodarki Nieruchomościami 

Sebastian Krupa poinformował, że zakończyła się sprawa sądowa z powództwa Skarbu 

Państwa – Starosty Raciborskiego przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej KOLEJARZ  

z/s w Raciborzu ul. Chełmońskiego 30/1. W dniu 13 października br. do tut. Starostwa 

wpłynęło pismo radcy prawnego Adama Koniecznego, który w imieniu ww. Spółdzielni 

zwrócił się z prośbą o uregulowanie kosztów procesu w łącznej kwocie 5 400,00 zł  

w terminie 5 dni od daty otrzymania pisma. W związku z powyższym zachodzi konieczność 

dokonania przesunięć w planie wydatków (5 400,00 zł) będących w dyspozycji Referatu 

Gospodarki Nieruchomościami z przeznaczeniem na ww. koszty sądowe.  

Mając na uwadze powyższe, Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan 

przedstawiła dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych powiatowi na rok 2015. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

236352. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2015. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

 

Ad. 5 

 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan omówiła kartę informacyjną Wydziału 

Finansowego dot. przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego  

oraz jednostek podległych na 2015 r. 
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

235722. 

Inspektor Dominika Budzan przekazała, że po przygotowaniu przedmiotowej karty 

informacyjnej Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu dokonał 

kolejnych zmian w planie finansowym jednostki.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Raciborzu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1  

w Raciborzu – część 1 i 2, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu, 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu, 

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu. 

 

W tym miejscu posiedzenie opuścił Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Piotr Olender.  

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. odpłatności  

za pobyt dziecka w zakładzie rehabilitacji leczniczej. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

235623. 

Wicestarosta przypomniał, że Zarząd na posiedzeniu w dniu 23 września br. zapoznał się 

kartą informacyjną Referatu Spraw Społecznych dotyczącą finansowania pobytu dziecka  

w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym Psychiatrycznym w Zbrosławicach. Karta została 

sporządzona na podstawie art. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 581 ze zm.). 

Zgodnie z propozycją Referatu Zarząd zaaprobował zwiększenie opłaty za wyżywienie  

i zakwaterowanie o kwotę 500,00 zł w stosunku do minimum określonego w ustawie. Łącznie 

Powiat Raciborski ponosiłby koszty w wysokości 2 260,90 zł, przy proponowanych  

przez Zakład w wysokości 3 488,90 zł. W momencie składania powyższej karty 

informacyjnej oraz uzyskiwania opinii prawnej na ten temat Referatowi nie było znane 

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania  

do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz. U. z 2012 r.,  

poz. 731). Zgodnie z § 8 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia „Miesięczna opłata za pobyt  

w zakładzie opiekuńczym obejmująca koszty wyżywienia i zakwaterowania, o której mowa  

w art. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych  
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ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 581 ze zm.) zwana dalej – opłatą – jest 

ustalana przez kierownika zakładu opiekuńczego”. 

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Psychiatryczny w Zbrosławicach po otrzymaniu decyzji 

Zarządu Powiatu z dnia 23 września 2015 r. przesłał nową kalkulację, w której miesięczna 

opłata za pobyt wynosząca 3 488,90 zł składa się tylko z opłaty za zakwaterowanie w kwocie 

2 488,90 zł oraz za pełne wyżywienia w kwocie 1000,00 zł.  

Przedstawiona przez Zakład opłata za miesięczny pobyt w kwocie 3 488,90 zł jest niższa                       

od opłaty jaką Powiat Raciborski ponosi za pobyt dzieci w innej specjalistycznej placówce,                              

tj. Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Cyprzanowie, gdzie miesięczny 

koszt utrzymania wynosi 3 983,00 zł.   

Tak skalkulowana opłata spełnia wymogi § 8 ust. 1 cytowanego powyżej rozporządzenia  

oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych 

finansowanych ze środków publicznych.  

W piśmie przekazującym kalkulację Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Psychiatryczny            

w Zbrosławicach poinformował, iż jeżeli Powiat Raciborski w ciągu 7 dni od otrzymania 

niniejszego pisma zapłaci załączone faktury nie będzie występował o odsetki ustawowe.        

W związku ze wskazaniem terminu płatności przez Zakład Referat Spraw Społecznych 

przygotował projekt kolejnej umowy i przed jej parafowaniem przez Radcę Prawnego 

Starostwa uzyskał jego opinię w tej sprawie (opinia stanowi załącznik do karty 

informacyjnej).  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na finansowanie opłaty za pobyt małoletniego 

w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym Psychiatrycznym w Zbrosławicach w kwocie  

3 488,90 zł miesięcznie. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. zmiany regulaminu 

Rady Społecznej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

235953. 

Starosta przypomniał, że dnia 27 maja 2015 r. Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę 

Nr VIII/65/2015 w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu. Regulamin ten Rada Społeczna przyjęła uchwałą nr 1/2015 dnia 15 kwietnia 

2015 r., kiedy obowiązywał jeszcze tekst jednolity z 2013 r. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej. W związku z powyższym w podstawie prawnej regulaminu  
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oraz jego § 2  znajduje się zapis „ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.)” . 

Dnia 20 maja 2015 r., czyli w okresie pomiędzy podjęciem uchwały przez Radę Społeczną                     

w sprawie przyjęcia regulaminu, a uchwałą Rady Powiatu zatwierdzającą regulamin wszedł                     

w życie nowy tekst jednolity ustawy o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618). 

W związku z powyższym zachodzi konieczność uaktualnienia podstawy prawnej oraz § 2  

regulaminu Rady Społecznej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych przekazać 

Przewodniczącemu Rady Społecznej Szpitala projekt tekstu poprawionego regulaminu Rady 

Społecznej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, z prośbą o jego 

uchwalenie na najbliższym posiedzeniu Rady Społecznej i przesłanie do Rady Powiatu 

Raciborskiego celem zatwierdzenia.  

 

Starosta poinformował, że zmianie uległ termin posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Posiedzenie 

Komisji Rewizyjnej odbyło się 13 października 2015r. o godz. 16:15, a nie jak wstępnie 

planowano 12 października 2015 r. 

Tematem posiedzenia była kontrola procesu dzierżawy i sprzedaży budynku położonego  

w Raciborzu przy ul. Klasztornej 10 wraz z terenem przyległym.  

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 235823. 

 

Starosta przedstawił interpelację radnego Artura Wierzbickiego złożoną  

w dniu 9 października 2015 r. dot. zamontowania na przejściu dla pieszych sygnalizacji 

świetlnej wzbudzanej przy ul. Opawskiej 93 w Raciborzu.  

Ww. interpelacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 236158. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów 

udzielić odpowiedzi na interpelację radnego Artura Wierzbickiego złożoną  

w dniu 9 października 2015 r. dot. zamontowania na przejściu dla pieszych sygnalizacji 

świetlnej wzbudzanej przy ul. Opawskiej 93 w Raciborzu.  

Ponadto Zarząd polecił przekazać ww. interpelację do Powiatowego Zespołu Bezpieczeństwa 

Ruchu Drogowego w Raciborzu, celem uzyskania opinii i do wiadomości Prezydentowi 

Miasta Racibórz.  

 



 

 

16 

Starosta omówił dodatkową interpelację radnego Artura Wierzbickiego złożoną  

w dniu 9 października 2015 r. dot. działki nr 3188/125 mieszczącej się w Raciborzu  

przy ul. Łąkowej.  

Ww. interpelacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 236431. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami udzielić odpowiedzi na interpelację radnego Artura Wierzbickiego 

złożoną w dniu 9 października 2015 r. dot. działki nr 3188/125 mieszczącej się w Raciborzu 

przy ul. Łąkowej.  

 

Sekretarz Powiatu zapoznała zebranych z pismem Prezesa Zarządu Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Nowoczesna” w Raciborzu dot. problemu parkowania na drogach 

przeciwpożarowych oraz dojazdowych, które skierowane zostało do Prezydenta Miasta 

Racibórz, a do wiadomości – Staroście.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 235731. 

Sekretarz Powiatu przypomniała, że realizując wniosek nr 1 Komisji Zdrowia, Opieki 

Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych  

oraz Bezpieczeństwa z posiedzenia w dniu 10 sierpnia 2015 r. Powiatowe Centrum 

Zarządzania Kryzysowego tut. Starostwa przygotowało wystąpienie do Prezydenta Miasta 

Racibórz z prośbą, aby zwrócił uwagę zarządcom wewnętrznych dróg na osiedlach 

mieszkaniowych na terenie Miasta Racibórz na problem tarasowania dróg 

przeciwpożarowych. Prezydent o powyższym problemie poinformował zarządców 

nieruchomości na terenie Miasta. W konsekwencji Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Nowoczesna” w Raciborzu zwrócił się do Prezydenta o ustalenie zerowej stawki podatku  

od nieruchomości dla garaży podziemnych i wielopoziomowych naziemnych, z których będą 

korzystali mieszkańcy Raciborza, co Jego zdaniem może przyczynić się do rozwiązania 

problemów parkowania na drogach przeciwpożarowych i dojazdowych.  

Ww. pismo przekazano do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego tut. Starostwa.  

 

Ad. 6 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr XI/101/2015 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 września 2015 r. w sprawie dokonania zmian  
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w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

225416. 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr XI/102/2015 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 września 2015 r. w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2015 – 2025. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

235418. 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu do określenia realizacji:  

1) Uchwały Nr XI/103/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 września 2015 r.  

w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych im. Gustawa 

Morcinka wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu  

przy ul. Kasprowicza 11, 

2) Uchwały Nr XI/104/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 września 2015 r.  

w sprawie zasad przyznawania stypendiów Starosty Raciborskiego dla najzdolniejszych 

studentów – mieszkańców powiatu raciborskiego. 

 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwał, a Referat Edukacji, Kultury 

i Sportu odpowiedzialne za ich realizację. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

235636. 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – nie zaakceptował 
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karty informacyjnej Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XI/105/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 września 2015 r. w sprawie 

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy 

dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, mając na uwadze postanowienia, o których 

mowa w pkt 2 protokołu. W związku z powyższym polecił Kierownikowi Referatu Spraw 

Społecznych przygotować kolejną kartę informacyjną w ww. sprawie.  

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

235709. 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XI/106/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  

oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2015. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

235719. 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XI/107/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 września 2015 r. w sprawie 

udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2015 r. Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

235706. 
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Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów do określenia realizacji Uchwały  

Nr XI/108/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 września 2015 r. w sprawie 

powierzenia Gminie Pietrowice Wielkie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja 

nawierzchni drogi powiatowej nr 3524S ul. Folwarcznej w miejscowości Krowiarki". 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Inwestycji  

i Remontów odpowiedzialny za jej realizację. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

235334. 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XI/109/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 września 2015 r. w sprawie nadania 

tytułu i medalu „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego”. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Organizacyjny 

odpowiedzialny za jej realizację. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

235217. 

Wicestarosta przekazał, że ww. Uchwała zostanie wręczona przedstawicielowi Cechu 

Rzemiosł Różnych w Raciborzu przez Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego wraz 

z medalem „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego” na sesji w dniu 27 październiku 2015 r.  

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Biura Rady do określenia realizacji Uchwały Nr XI/110/2015 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2015. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

235849. 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 
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kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa  

do określenia realizacji Uchwały Nr IX/86/2015 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu 

Raciborskiego dla Gminy Kuźnia Raciborska na realizację zadania publicznego  

– uzupełnienie, przyjmując informację o prawidłowym wykorzystaniu i rozliczeniu dotacji. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

235009. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Magdalena Powązka   
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Podpisy Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego obecnych na posiedzeniu, zgodnie z listą 

obecności: 

1. Ryszard Winiarski – Starosta  

2. Marek Kurpis – Wicestarosta  

3. Andrzej Chroboczek – Członek Zarządu  

4. Brygida Abrahamczyk – Członek Zarządu  

5. Piotr Olender – Członek Zarządu  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 14 października 

2015 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 14 października 2015 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2015 rok. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

„Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi  

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania 

dotacji celowej z budżetu powiatu raciborskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji 

związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających 

azbest realizowanych na terenie powiatu raciborskiego w latach 2016-2020. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie odwołania pełnomocnictwa 

udzielonego Dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu Panu Zenonowi 

Sochackiemu do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie programu ERASMUS+  

w ramach projektu pt. „Nowe doświadczenia zawodowe uczniów i nauczycieli  

w Niemczech i Hiszpanii", a w przypadku uzyskania dofinansowania do podpisania 

umowy i rozliczenia otrzymanego dofinansowania. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu  

Panu Jackowi Kąskowi do realizacji i zakończenia projektu pt. „Nowe doświadczenia 

zawodowe uczniów i nauczycieli w Niemczech i Hiszpanii" w ramach programu 

ERASMUS+. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie odwołania pełnomocnictwa 

udzielonego Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu Pani Marzenie 

Czaplińskiej - Mroczek do zawarcia umowy zlecenia na prowadzenie zajęć sportowych  

w ramach Projektu "Animator - Moje boisko - ORLIK 2012" w 2015 roku. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie odwołania pełnomocnictwa 

udzielonego Dyrektorowi Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu  

Panu Jackowi Kąskowi do zawarcia umowy zlecenia na prowadzenie zajęć sportowych  

w ramach Projektu "Animator - Moje boisko - ORLIK 2012" w 2015 roku. 
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10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu  

Panu Jackowi Kąskowi do realizacji i kontroli prowadzonych zajęć sportowych  

w ramach projektu "Animator - Moje boisko - ORLIK 2012" w 2015 roku. 

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2015. 


